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A dor musculoesquelética se destaca entre as razões mais frequentes de
se procurar ajuda médica. As doenças degenerativas da coluna vertebral
são um foco diário.
As terapias englobam problemas médicos e socioeconômicos.

Após medidas conservadoras serem esgotadas, a intervenção cirúrgica pode ser
necessária em circunstâncias de dor exacerbada ou déficits neurológicos. Apesar de
bons resultados terapêuticos de operações convencionais, danos sucessivos podem
resultar de traumatização. É, portanto, importante otimizar continuamente
procedimentos e fluxos de trabalho. Resultados de pesquisa e inovações técnicas
precisam ser avaliados criticamente e usados de forma construtiva, a fim de facilitar
as melhores estratégias de tratamento. O objetivo neste processo de melhoria

Acesso lateral para a cirurgia
transforaminal totalmente endoscópica

contínua é minimizar o trauma ocasionado pela cirurgia e efeitos negativos de longo
prazo enquanto observando padrões de qualidade existentes.
Técnicas minimamente invasivas permitem que o dano ao tecido e suas
consequências sejam reduzidas. Operações endoscópicas realizadas durante um
fluxo contínuo de fluido demonstram as vantagens do procedimento em diversas
áreas. Nos últimos 20 anos, procedimentos transforaminais com acesso pósterolateral têm sido usados na área da coluna lombar. A área de trabalho é
principalmente intradiscal, bem como envolvendo uma abordagem intraforaminal e
extraforaminal. Desde 1998, nosso Centro de Cirurgia da Coluna e Terapia da Dor
vem, assim, desenvolvendo um acesso transforaminal e interlaminar com o objetivo
de alcançar o canal espinhal através de um processo totalmente endoscópico. Isto
expande a gama de indicação e permite uma abordagem equivalente, na visão de
que é comparável com as operações convencionais, levando-se em conta os
critérios de indicação, que oferecem todas as vantagens de um procedimento
genuíno e minimamente invasivo.
Problemas do lado técnico surgiram como a disponibilidade de sistemas ópticos com
um pequeno canal de trabalho intraendoscópico e o correspondente repertório restrito
de instrumentos. Dificuldades intransponíveis podiam surgir em relação à ressecção
de tecido duro, a passagem de acesso cirúrgico e mobilidade. O trabalho adequado
na patologia era tecnicamente limitado e tinha que ser realizado, em parte, sem
visualização direta. O desenvolvimento de novos endoscópios de lentes de bastão
com um canal de trabalho intraendoscópico de 4,1 mm e, consequentemente,
novos instrumentos, bem como shavers e brocas foi, portanto, necessário. Isso
permitiu se trabalhar em condições visuais excelentes e contínuas. A
ressecção óssea adequada também foi facilitada pela primeira vez. Isso
expandiu o espectro de indicação principal para hérnias de disco espinhal,
estenoses espinhais e métodos de estabilização .
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Um fluxo contínuo de fluido permite
ótimas condições visuais
intraoperatórias

A cirurgia endoscópica completa na coluna lombar já atingiu agora um status
estabelecido dentro do conceito geral de cirurgia. Levando-se em consideração os
critérios de indicação, ela fornece um complemento adequado e seguro ou alternativa
para a cirurgia convencional. Cirurgias totalmente endoscópicas também são
possíveis na coluna cervical e torácica.

Os endoscópios da geração atual têm
um grande canal intraendoscópico de
4,1 mm

Uma mudança está ocorrendo pela primeira vez como resultado dos últimos
desenvolvimentos tecnológicos e novas vias de acesso, o que parece ser o início
de um novo ponto de partida radical comparado ao estabelecimento das
intervenções artroscópicas nas articulações. No entanto, as cirurgias
convencionais e maximamente invasivas continuarão a ser indispensáveis na
cirurgia de coluna hoje e no futuro. Os cirurgiões devem ser capazes de realizar
tais operações para que estejam em posição para lidar com segurança com
quaisquer problemas e complicações que possam surgir durante as intervenções
endoscópicas completas como em qualquer outro procedimento invasivo
O desenvolvimento de métodos endoscópicos completos não deve ser avaliado
como uma substituição das cirurgias padrões existentes, mas como um procedimento
complementar e alternativo dentro do conceito geral de cirurgia da coluna.

O desenvolvimento de novos
instrumentais oferece oportunidades
ampliadas de implementação

Priv.-Doz. Dr. med. habil.
Sebastian Ruetten

Dr. med. Semih Oezdemir

Dr. med. Martin Komp
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VERTEBRIS lombar
A técnica totalmente endoscópica transforaminal e extraforaminal

Detalhes de cirurgias percutâneas nos discos lombares para a obtenção da descompressão
intradiscal foram publicados no início da década de 1970. Sistemas ópticos dedicados à
inspeção do espaço intervertebral seguido de uma operação aberta têm sido usados desde o
início dos anos 1980. Uma abordagem totalmente endoscópica foi subsequentemente
desenvolvida usando a técnica transforaminal. Em termos anatômicos, isto significa acessar o
disco intervertebral em uma abordagem posterolateral para lateral dentro da área do forame
intervertebral entre os nervos espinhais de saída e passagem sem a necessidade de
ressecção de estruturas ósseas ou ligamentares. O ponto de entrada na pele para a
passagem de acesso cirúrgico é definido em centímetros da linha média. Os procedimentos
são geralmente realizados para o tratamento foraminal intradiscal ou extradiscal. O volume

O acesso posterolateral determinado é

intradiscal e a redução da pressão têm como objetivo atingir a compressão reduzida devido

medido em centímetros da linha média.

ao disco intervertebral. A remoção do material intradiscal intraforaminal e extraforaminal é
tecnicamente possível. O material sequestrado localizado dentro da medula espinhal
geralmente só pode ser ressecado intradiscalmente retrógrado através do defeito do anulo.
Isso é realizado no escopo de uma "técnica in-out".
O material do núcleo está localizado dentro do canal espinhal posterior ao nível anelar no
espaço epidural anterior medial à linha do pedículo medial. Frequentemente atinge a linha
média ou o lado contralateral. A experiência clínica indica que o defeito do anulo
é frequentemente menor que o diâmetro do volume sequestrado. Além disso, não há
conexão contínua intradiscal na maioria dos casos. Em casos de degeneração do disco
avançada ou hérnias de disco espinhais mais antigas, o sequestrador freqüentemente não
contém uma substância contígua. A remoção em tais casos não é possível em uma única
peça. Esses fatores freqüentemente impedem a ressecção retrógrada realizada

A área de trabalho é principalmente

intradiscalmente do material do núcleo sequestrado. O acesso direto ao espaço epidural

intradiscal com acesso posterolateral.

ventral extradiscal com visualização contínua é, portanto, necessário para a descompressão
adequada.
A localização mais frequente de hérnias de disco lombar relaciona-se com níveis
inferiores. O diâmetro do forame intervertebral diminui da posição cranial para a caudal. Uma
constrição adicional pode ser causada por mudanças degenerativas. Essas condições
anatômicas freqüentemente impedem o acesso extradiscal ao espaço epidural anterior com
visualização completa ao usar a passagem de acesso posterolateral principalmente nos
níveis inferiores. Também existem limites técnicos para um alinhamento lateral do
endoscópio, com o obejetivo de alcançar o canal espinhal tangencialmente após a
implementação do acesso como resultado da abordagem da passagem de acesso dentro do
tecido mole e da articulação zigoapofisária. A descompressão adequada previsível por meio
do acesso posterolateral pode, portanto, ser significativamente restrito.
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A nova passagem transforaminal tem sido, portanto, desenvolvida nos últimos anos. *
Esta abordagem não implica a medição em centímetros sendo realizada para definir
o ponto de entrada na pele, mas envolve a determinação anatômica de um indivíduo
sob controle radiográfico. O acesso permite que o canal espinhal seja alcançado
tangencialmente e, consequentemente, permite a visualização direta do espaço
epidural com fluxo contínuo de fluído para fins de uma adequada descompressão.
Um amplo, mas claramente definido, espectro de indicação é fornecido em conjunto
com os endoscópios recém-desenvolvidos projetados com um largo canal de
trabalho e novos instrumentos correspondentes, shavers e fresas.
O acesso transforaminal lateral permite
que o canal espinhal seja alcançado no
níveis caudais

A pelve pode impedir o necessário
acesso transforaminal lateral nos níveis
mais baixos

Mobilidade em uma direção caudal ao meio do pedículo e em uma direção cranial
para o início do pedículo serve como um guia para a descompressão dentro do canal
espinhal. Forames constritos não constituem mais restrições, mas podem ser
expandidos. A pelve pode impedir o acesso lateral necessário de modo que o centro
do pedículo posicionado cranialmente deve ser alcançado ao máximo no trajeto
ortogrado do feixe lateral. Nos níveis superiores, existem limites para a lateralidade
do acesso devido aos órgãos do tórax e abdômen. O aumento de tamanho do forame
em uma direção cranial e a possibilidade de ressecção óssea atinge um raio de ação
maior de modo que o acesso possa ser selecionado menos lateralmente. Não há
restrições para a descompressão intraforaminal e extraforaminal . Seleção de um
acesso lateral também é tentado aqui, a fim de se possibilitar a passagem sob a
nervos espinhais de saída sem traumas. O método de acesso cirúrgico para as
hérnias de disco espinhal intraforaminal ou extraforaminal e em estenoses
foraminais pode variar da abordagem convencional, a fim de evitar danos ao
nervos deslocados ou nervos em saída que não podem ser localizados com
certeza. Este relaciona-se ao acesso extraforaminal.
No caso da abordagem intradiscal, por exemplo, no caso de fusões ou infecções, o
acesso pósterolateral é freqüentemente necessário. O acesso sempre depende do
ponto-alvo e leva em consideração a anatomia e a patologia individual. Fora dos
critérios de indicação, existem limites bem definidos para o procedimento
transforaminal.

* veja a literatura

O acesso transforaminal lateral muda a
área de trabalho para a area de
trabalho do canal vertebral
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VERTEBRIS lombar
A técnica totalmente endoscópica transforaminal e extraforaminal

Posicionamento
O paciente está na posição prona
deitado e apoiado pelo quadril e tórax
em rolos/ coxins em uma mesa
permeável a raios-X. Utilização de um
arco C é necessário durante a
operação.
Posição prona com rolos de apoio da pelve e tórax.

Determinação do acesso
lateral
O acesso é determinado sob o
controle do intensificador de imagem
com base em marcos anatômicos na
trajetória do feixe lateral ortograda e
posterior-anterior, levando-se em
conta a patologia. Dependendo do
nível, lesão aos órgãos abdominais
deve ser excluída.
Determinação da anterioridade máxima com base em pontos de referência anatômicos
individuais e desenhando a linha de entrada na pele

Estabelecimento do nível do disco espinal no caminho do feixe póstero-anterior
ortogrado e definição do ponto de entrada
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Implementação do acesso
lateral
Depois de determinar o ponto de
entrada na pele e realizar a incisão,
uma cânula espinhal é inserida sob
controle do intensificador de imagem
lateral e com a conservação das
estruturas neurais . O posicionamento
em relação ao canal espinhal é
realizado individualmente. O fio-guia é
então inserido e a cânula espinhal é
removida.

Canula para coluna vertebral inserida

No início do canal espinhal, a cânula espinhal entra em contato com o anulo posterior
na linha medial do pedículo

A cânula é empurrada no anulo posterior na direção do canal espinhal
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O obturador é inicialmente inserido ao
longo do fio-guia por meio de
movimentos de rotação inicialmente
até o forame e, após a remoção do
fio- guia, este é inserido no canal
da coluna vertebral dependendo
da patologia.

A

t r a b a l h o chanfrada

canula
é

de

então

empurrada ao longo do obturador e
este é removido. Todas as etapas de

O fio-guia está posicionado e a cânula
espinhal é removida

trabalho devem ser realizadas com
a proteção das estruturas neurais .

O obturador é inserido ao longo do fio-guia e na posição final está localizado no canal
espinhal ou no defeito do anulo posterior
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A canula de trabalho é posicionada ao longo do obturador e o obturador é removido. A
abertura chanfrada está localizada dentro do canal espinhal posterior ao anulo
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Procedimento operatório
O endoscópio é inserido através da
canula de trabalho. A operação é
realizada em visão usando diferentes
conjuntos de instrumentos
posicionados através do canal de
trabalho intraendoscópico e com um
fluxo contínuo de líquido.
As tampas de vedação para o
endoscópio e canula de trabalho
devem ser apenas usadas brevemente
se o sangramento obscurecer a
visibilidade uma vez que as operações
duram um longo tempo e a drenagem
de fluido é impedida sem ser notada,
as consequências da sobrecarga de
volume e pressão elevada dentro
do canal espinhal e associadas
estruturas vizinhas

O acesso lateral permite trabalhar
o canal espinhal com visibilidade.
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não podem teoricamente ser
completamente excluídas.
A experiência indica que, de modo
geral, há um risco aumentado de
complicações que ocorrem quando
novos procedimentos são realizados,
em particular durante a curva de
aprendizado.

Implementação do
acesso posterolateral
Em operações intradiscais, para
prevenção de um acesso lateral
através da área pélvica ou para
evitar lesões

nos

órgãos

abdominais ou torácicos em níveis
craniais,
posterior

um a c e s s o

mais

p a r a posterolateral

pode ser necessário. O p o n t o d e
e n t r a d a n a p e l e é determinado

Medição do ponto de entrada em
centímetros lateralmente a partir da
linha média

As cânulas espinhais inseridas no
ponto alvo desejado pode determinar a
localização da incisão

pela patologia e anatomia e pode ser
medido em centímetros a partir da
linha média. Alternativamente, este é
localizado

pelo

posicionamento

adequado das cânulas espinhais
inseridas. As etapas subsequentes
com a inserção do fio-guia, o dilatador,
a canula de trabalho e então o
endoscópio não são diferentes
do procedimento já descrito.

A lateralidade máxima do acesso pode
ser medida com base em uma tomografia
computadorizada pré-operatória, a fim
de se evitar lesões aos órgãos

Operação com acesso póstero lateral
transforaminal
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Implementação do
acesso extraforaminal
No caso de hérnias de disco espinhal
intraforaminais e extraforaminais e
estenoses foraminais, pode existir um
risco aumentado de lesão aos nervos
de saída durante a passagem através
do forame do conjunto de
instrumentos de acesso. O acesso
extraforaminal pode ser necessário
nestes casos. O ponto de entrada na
pele é possível de posterolateral para
lateral. A cânula espinhal não é guiada
através do forame no canal da coluna
vertebral, mas no pedículo caudal do
nível a ser operado.

Esta é a zona mais segura em relação
aos nervos de saída e um risco
relacionado ao acesso é evitado. O
fio-guia, obturador e canula de
trabalho são então também inseridos
sobre o pedículo até o contato com o
osso. As estruturas anatômicas do
forame caudal e do nervo de saída
podem então ser dissecados em visão
e a intervenção cirúrgica pode ser
realizada com a conservação dos
nervos.

O pedículo caudal é uma zona segura
em relação ao nervo de saída

Inserção da cânula espinhal no pedículo caudal

Dissecção das estruturas anatômicas do forame caudal e do nervo espinhal de saída
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I m p l e m e n t a ç ã o da
ressecção óssea
A resse c ç ã o ó s s e a p o de s e r
necessária a fim de expandir a
mobilidade dentro do canal espinhal
ou se houver problemas durante o
acesso. Pode ser o caso, por exemplo,
em estenose degenerativa e
relacionada à posição do forame ou
durante uma cirurgia na estenose do
recesso. O ponto de entrada na pele é
possível de posterolateral para lateral.
Depois do acesso transforaminal ou
extraforaminal ter sido implementado,
as estruturas ósseas devem ser
dissecadas. Isso geralmente envolve a
ressecção das estruturas anteriores
das facetas ascendentes.

Uma variedade de brocas e fresas está
disponível para ressecção óssea

Uma abertura da articulação nem
sempre pode ser evitada a fim de atingir
a borda medial da faceta ascendente

Se uma ressecção das estruturas do pedículo caudal é realizada, é importante levar
em consideração o fato de que esta é uma estrutura de suporte. Ressecções
extensas podem levar a fraquezas biomecânicas e rupturas do pedículo.

A ressecção óssea geralmente está relacionada às estruturas anteriores das facetas ascendentes

15

!"#$"%#&' ()*+,A técnica totalmente endoscópica transforaminal e extraforaminal

Acesso biportal
Uma abordagem biportal pode ser
necessária com indicações especiais,
por exemplo, espondilolistese,
introdução de implantes ou ao
trabalhar com instrumentos especiais.
Normalmente, o acesso é realizado
póstero-lateralmente com o método
usual. O endoscópio pode ser usado
em um lado ou alternadamente.
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Acesso Biportal transforaminal
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O acesso direto ao espaço peridural com a visualização
contínua é necessário para cirurgias adequadas dentro do
canal espinhal. Um acesso lateral é necessário para isso ao
usar a técnica totalmente endoscópica transforaminal. As
fronteiras ósseas e neurais do forame neural define os limites
para a mobilidade e, portanto, também em relação aos
critérios de indicação. Além disso, o necessário acesso
lateral nos níveis mais baixos pode ser impedido pela pelve .
Com base em nossa experiência, essas restrições englobam
um espectro de patologias que não são operáveis usando a
abordagem transforaminal totalmente endoscópica devido a
limitações técnicas.
Fazendo uso de áreas de acesso pré-formadas
anatomicamente é eficaz para reduzir a traumatização
relacionada à cirurgia às estruturas do canal vertebral. Ao
lado do forame intervertebral, o hiato sacral e a janela
interlaminar estão localizados aqui. Ressecção de grandes
patologias não é possível em termos técnicos usando a
epiduroscopia através do hiato sacral. O acesso cirúrgico
através da janela interlaminar é, portanto, usado. Isto tem
sido familiar na cirurgia da coluna lombar há mais tempo e é
freqüentemente usado. O procedimento tem sido descrito
desde o início dos anos 1920. Métodos alternativos foram
subsequentemente desenvolvidos, como a abordagem
posterolateral para realização de biópsias de vértebras no
final da década de 1940 ou descompressão intradiscal
usando quimionucleólise no início de 1970. Inspeções
endoscópicas do espaço intervertebral após a
descompressão aberta foram descritos durante o início de
1980. A implementação de cirurgias totalmente endoscópicas
concentraram-se na técnica transforaminal com acesso
póstero lateral.

A abertura do canal vertebral é necessária no método
convencional para alcançar o espaço peridural. Isso
geralmente envolve a incisão do ligamento amarelo e
ressecção de osso. O acesso adequado deve ser criado, o
qual assegure visão no canal espinhal e permita se trabalhar
com os instrumentos. Podem surgir problemas como
resultado de uma traumatização da passagem de acesso, em
decorrência da ressecção de estruturas de estabilização e,
em particular, em relação à potenciais revisões decorrentes
da formação de cicatrizes. O microscópio reduz
principalmente o tamanho da passagem de acesso e cria
condições de iluminação e visualização muito boas. A
ressecção de estruturas do canal vertebral pode geralmente
não ser evitada. O acesso usando o método
microendoscópico pode ser estruturado para ser melhor
com o tecido do que o procedimento microscópico. A
vantagem está na menor distância entre a área de trabalho e
o sistema de visualização. Condições de visibilidade e
iluminação são geralmente pobres. Este não é um
procedimento endoscópico em verdadeiro sentido. Hoje, o
método de acesso microendoscópico e o procedimento de
cirurgia microendoscópico são parcialmente combinados. No
todo, um acesso maior - ao que realmente seria necessário
para se realmente trabalhar no canal vertebral - geralmente
precisa ser selecionado com todos os procedimentos.
A fim de fazer uso das vantagens conhecidas da cirurgia
transforaminal e artroscopia, o novo acesso interlaminar
totalmente endoscópico tem sido desenvolvido nos anos
recentes. *
* veja literatura

Desde o final da década de 1970, o procedimento
microcirúrgico usando o microscópio também foi
desenvolvido e hoje isto alcançou o status de "Gold
Standard" para descompressão interlaminar na área do canal
vertebral. Detalhes de uma técnica assistida por endoscopia
conhecida como cirurgia microendoscópica foi publicada no
final de 1990. Isso se refere à visualização do local da
operação aberta usando um endoscópio e um monitor.
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O sistema de luz e imagem com 25 ° de direção de visão está localizado diretamente
na área de trabalho relevante para que a traumatização possa ser minimizada na
passagem de acesso e também em conexão com as estruturas do canal vertebral.
Ao se trabalhar em um fluxo contínuo de líquido obtém-se excelentes
condições de visibilidade. Mobilidade para o novo endoscópio é obtido pelo
manuseio com tecnologia de joystick. Proteção das estruturas neurais é fornecida
pela manipulação da cânula de trabalho chanfrada como um gancho de nervo. Em
combinação com os conjuntos de instrumentos desenvolvidos recentemente,
este representa um procedimento minimamente invasivo genuíno.
Acesso interlaminar totalmente
endoscópico

Manuseando o endoscópio usando o
princípio do joystick permite mobilidade

O acesso interlaminar garante
excelente visibilidade das estruturas do
canal espinhal

18

As indicações referem-se principalmente a patologias na coluna vertebral. É
importante notar que o tamanho da janela interlaminar pode impedir a passagem livre
do endoscópio. Neste caso, o osso pode ser cortado até que o ponto alvo seja
alcançado sem abrir o ligamento amarelo ou danificar as articulações zigoapofisárias.
Na maioria dos casos, a ressecção óssea deve ser evitada, embora a patologia
impossibilite isso no caso de estenoses do canal vertebral. A incisão no ligamento
amarelo pode ser reduzida a alguns milímetros porque a elasticidade do disco
intervertebral facilita a entrada no canal vertebral. Por outro lado, mobilidade para o
outro lado é equivalente às operações convencionais. Em uma direção craniocaudal,
o acesso ao longo dos níveis adjacentes pode ser considerado a fim de minimizar a
ressecção de estruturas do canal vertebral. A técnica interlaminar totalmente
endoscópica permite a operação seletiva de patologias dentro do canal vertebral com
traumatização minimizada relacionada ao acesso. O acesso transforaminal é
geralmente o mais adequado para o trabalho intradiscal, intraforaminal ou
extraforaminal. O procedimento transforaminal tem mais restrições em comparação
com a abordagem interlaminar, contudo, fornece a melhor conservação do tecido. As
condições anatômicas e patológicas indicam que a porcentagem de procedimentos
transforaminais a interlaminares é de aproximadamente 40 a 60 na prática.

Posicionamento
O paciente está na posição prona
deitado em um rolo pélvico e torácico
em uma mesa permeável a raios-X.
A aplicação de um arco C é
necessária durante a operação.

Posição prona com rolos pélvico e torácico

Determinação do Acesso
O acesso é determinado sob o
controle de um intensificador de
imagem com base nos marcos
anatômicos na trajetória do feixe
póstero-anterior e levando-se em
consideração a patologia.
Deve s e r p o s i c i o n a d o

no

m á x i m o medialmente na janela
interlaminar a fim de permitir a
entrada abaixo das a r t i c u l a ç õ e s
z i g o a p o f i s á r i a s posicionadas
obliquamente lateralmente.

Entrada sob as articulações
zigoapofisárias deve ser facilitada

Marcando o ponto de entrada na pele

O ponto de entrada deve ser no
máximo da posição medial

Ponto de Incisão
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Implementação do acesso
Depois de determinar o ponto de
entrada na pele e realizar a incisão, o
obturador é inserido sob o controle de
um intensificador de imagem posterioranterior até o ligamento amarelo. O
procedimento subsequente é então
realizado no caminho do feixe lateral.
A canula de trabalho com a abertura
oblíqua é empurrada através do
obturador em direção ao ligamento e o
obturador é removido.

Inserção do dilatador e, em seguida, da canula sob controle do intensificador de
imagem para o ligamento amarelo
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Procedimento operatório
O endoscópio é inserido através da canula de trabalho. A operação é realizada
visualmente utilizando diferentes conjuntos de instrumentos posicionados através do
canal de trabalho intraendoscópico e com fluxo contínuo de líquido. Após a abertura
do ligamento amarelo, é possível entrar no canal vertebral. A mobilidade para o
endoscópio é alcançada pelo manuseio usando o princípio do joystick. Proteção das
estruturas neurais é fornecida pela canula de trabalho chanfrada que serve como
um segundo instrumento e por rotação.

A canula de trabalho chanfrada pode ser usada como um segundo instrumento por rotação
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As tampas de vedação do endoscópio e canula de trabalho devem ser usadas
apenas brevemente se o sangramento obscurecer a visibilidade, uma vez que, as
cirurgias duram um longo tempo e a drenagem de fluido é impedida sem ser notada,
as consequências de sobrecarga de volume e pressão elevada dentro do canal
espinhal e estruturas associadas e vizinhas não podem, teoricamente, ser
completamente excluídas. Uma retração excessiva ininterrupta e estendida das
estruturas neurais com a canula de trabalho em uma direção medial deve ser evitada
principalmente na área cranial, ou apenas realizada de forma intermitente, para evitar
o risco de danos neurológicos. A experiência indica que, de um modo geral, há um
risco aumentado de complicações que ocorrem quando todos os novos
procedimentos são realizados, em particular durante a curva de aprendizado.

A mobilidade é alcançada pelo manuseio com o princípio do joystick.

Abertura do ligamento amarelo
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Visão da axila em L5 / S1

Uma ressecção óssea necessária é possível com os instrumentos e brocas disponíveis

O acesso interlaminar permite o trabalho no canal espinhal sob visualização
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Implementação da ressecção óssea
A ressecção óssea pode ser necessária para expandir a mobilidade dentro do canal
da coluna vertebral ou se houver problemas durante o acesso. Pode ser o caso, por
exemplo, em hérnia de disco espinhal sequestrada, pequenas janelas interlaminares
ou durante uma cirurgia na estenose do recesso. Após o acesso ter sido
implementado, as estruturas ósseas são dissecadas. Pode ser útil iniciar a
descompressão na extremidade caudal das facetas descendentes. Estruturas
mediais das facetas descendentes e ascendentes ou as lâminas caudais e craniais
podem ser ressecadas, dependendo da patologia.

Pode ser útil iniciar a descompressão
na extremidade caudal das facetas
descendentes

A extensão da ressecção óssea depende da patologia

Uma variedade de brocas e fresas esta
disponível para ressecção óssea as
quais podem ser inseridas através do
canal de trabalho intraendoscópico

A ressecção óssea lateral é realizada
no assoalho do canal vertebral
diretamente na área de trabalho
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VERTEBRIS Torácico
Prefácio

As abordagens transforaminal e
interlaminar são possíveis na área da
coluna cervical dependendo da
patologia e anatomia. A principal
indicação é fornecida por hérnias de
disco torácico sem compressão
significativa da medula espinhal, que
continuam a apresentar sintomas
apesar da terapia conservadora. De
maneira geral, apenas patologias
posicionadas lateralmente são viáveis
para uma intervenção cirúrgica em
termos técnicos, pois as manipulações
da medula espinhal devem ser
evitadas pelo risco de lesões e um
acesso transforaminal lateral é
impedido pelos órgãos torácicos. Na
fase de planejamento de um acesso
transforaminal, uma tomografia
computadorizada pré-operatória deve
sempre ser realizada a fim de
determinar o ponto de entrada seguro
na pele e a possibilidade de livre
acesso ao disco intervertebral.

A ressecção do osso geralmente é
necessária no acesso interlaminar,
pois o tamanho da janela interlaminar
geralmente não é adequada,
principalmente lateralmente à medula
espinhal. A execução técnica de
ambos os portais é equivalente ao
procedimento lombar, sendo possível
desde a junção cérvico-torácica até a
tóraco-lombar. Ao contrário da coluna
lombar, no caso da coluna torácica
existe um maior risco geral de lesão
das estruturas neurais e circundantes
e, por conta dessas limitações, na
implantação dos portais e durante o
procedimento cirúrgico. Nos casos
limitados relacionados à anatomia,
patologia e sintomas, a intervenção
cirúrgica com o procedimento
convencional pode ser a única opção
adequada.

Hérnia de disco torácica
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VERTEBRIS Torácico

A técnica transforaminal
totalmente endoscópica
O acesso deve ser determinado com
base em uma tomografia
computadorizada. As estruturas sendo
conservadas estão lateralmente aos
pulmões, medialmente à medula
espinhal e anteriormente aos vasos. O
acesso pode ser evitado por estruturas
ósseas anatômicas ou degenerativas,
por exemplo, costelas, processos
transversos ou osteófitos. No geral,
um acesso significativamente posterior
é necessário. A fim de evitar lesões, as
cânulas espinhais devem ser inseridas
no caminho póstero- anterior do feixe
em paralelo ao espaço intervertebral,
orientadas estritamente caudalmente
no forame, e devem estar localizadas
precisamente entre a linha do pedículo
medial e lateral no forame quando em
contato com o disco intervertebral.
Para uma maior segurança, a cânula
espinhal pode inicialmente ser trazida
para as estruturas ósseas da
articulação espinhal para que então
seja orientada ao longo do osso
anteriormente. Após o obturador, a
canula de trabalho e o endoscópio
terem sido inseridos, atenção especial
deve ser dada a medula espinhal
posicionada medialmente enquanto a
cirurgia está sendo realizada.
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A técnica interlaminar
totalmente endoscópica
O ponto de entrada na pele está
localizado em uma posição
semelhante à foraminotomia cervical
sobre a articulação espinhal ou disco
espinhal na linha medial do pedículo.
Aqui é possível chegar à medula
espinhal sem manipulação.

Depois de inserir o obturador, a canula
de trabalho e o endoscópio, o
tamanho da janela interlaminar
geralmente não é a mais adequada
para entrar no canal da coluna
vertebral sem ressecção óssea. Uma
abrasão limitada é realizada aqui das
estruturas mediais das facetas
articulares e, conforme necessário,
também das lâminas craniais e caudais.

O canal espinhal lateral deve
ser alcançável medialmente até o
disco intervertebral

sem manipulação da medula espinhal.
Não há restrição para a expansão
crânio-caudal.
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VERTEBRIS (lombar torácico
Overview

Técnica Transforaminal / Extraforaminal
Acesso lateral / posterolateral

Critério de indicação
Patologias no nível do segmento L4 / L5 e superior com
localização intraespinhal / intraforaminal / extraforaminal e
intradiscal, no nível L5 / S1 extraforaminal

Critério de indicação
Patologias no nível do segmento L4 / L5 e superior com
localização intraespinhal / intraforaminal / extraforaminal e
intradiscal, no nível L5 / S1 extraforaminal
Especialmente desenvolvido para condições anatômicas
restritas

Especificação técnica
Canula de acesso OD 8.0 mm,
comprimento de trabalho 185 mm
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Especificação técnica
Canula de acesso OD 7,0 mm,
comprimento de trabalho 185 mm

Canal de trabalho para instrumentos
com diâmetro externo máx.4.0 mm

Canal de trabalho para instrumentos
com diâmetro externo máx. 3,0 mm

Instrumentos com comprimento de trabalho 360 mm

Instrumentos com comprimento de trabalho 360 mm

VERTEBRIS lombar
Transforaminal/Extraforaminal 8.0 mm
Conjunto básico de instrumentos .............. Page 30

VERTEBRIS lombar
Transforaminal/Extraforaminal 7.0 mm
Conjunto básico de instrumentos ………… Page 33

Técnica Interlaminar
Acesso Posterior

Técnica Transforaminal/
Extraforaminal e Interlaminar
Acesso lateral / posterolateral / posterior

Critério de indicação
Patologias no nível do segmento L1 - S1, L4 / L5

Especificação técnica
Canula de acesso OD 8,0 mm, comprimento
de trabalho 120 mm
Canal de trabalho para instrumentos com
diâmetro externo máx. 4,0 mm

Especificação técnica
Dois sistemas endoscópicos combinados com um
conjunto de instrumentos universal para tratamentos
ideais de patologias dentro e fora do canal espinhal

Instrumentos com comprimento de trabalho 290 mm

Canal de trabalho para instrumentos
com diâmetro externo máx. 4,0 mm

Mobilidade máxima

Instrumentos com comprimento de trabalho 360 mm

VERTEBRIS lombar
Interlaminar
Conjunto Básico de Instrumentos ............. Page 36

VERTEBRIS lombar
Universal
Conjunto Básico de Instrumentos ............ Page 39
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VERTEBRIS lombar - torácico
Conjunto de instrumentos para técnica totalmente endoscópica transforaminal e extraforaminal

!"#$"%#&' lombar transforaminal / extraforaminal 8 mm - Instrumental Básico 892101100
composto:
Endoscópio e acessórios
PANOVIEW PLUS Discoscópio, 25°, WL 207 mm,
ID 4.1 mm de canal de trabalho, para uso com instrumentos WL 360 mm ……… 89210.1254

Adaptador redondo ……………………………………………………………………….. 8791.751

Acoplamento de membrana ……………………………………………………………… 8792.451
Cabo de Luz de Fibra Optica,
D 3.5 mm, WL 1.8 m (80663518), adaptador para o projetor (8095.07)
e adaptador para o endoscópio (809509), código de cor laranja …………………..806635181
Instrumentos de acesso para discoscopios com 4.1 mm de canal de trabalho
Dilator/ Obturador
dois canais para a canula de trabalho 89220.1078 ………………………………… 89220.1508

Canula de trabalho, com 30° de janela obliqua, passagem 7.0 mm, WL 185 mm..89220.1078

Dispositivo de irrigação,
com acoplamento de desconexão rápida, para canula de trabalho 89220.1078 .. 89220.1308
Canula de extensão,
OD 8.0 mm, WL 155 mm ………………………………………………………………. 89220.1408
Extrator,
para extração dos instrumentos cilíndricos de acesso (canula de trabalho) ........ 89230.0000

Martelo ……………………………………………………………………………………… 8866.956
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!"#$"%#&' lombar transforaminal / extraforaminal 8 mm - Instrumental básico

Instrumentos de trabalho
Instrumentos auxiliares
atraumaticos
Dissecador,
OD 2.5 mm, WL 350 mm ..................................................................................... 8792.591

Proble exploratório, engloba:
Probe (892506625), cabo (892500600),
Tubo guia (15570644) com ponteira flexível, OD 2.5 mm, WL 290 mm ................ 892506925
Instrumentos auxiliares
Raspagem afiada
Reamer,
OD 4.0 mm, WL 350 mm ……………………………………………………………… 89260.1114
Rongeurs, grasping forceps e punches
Código por cores para simples identificação do diametro do instrumental
Micro-rongeur, com ponta extendida,
OD 2.5 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1125
Micro-rongeur, curvada para cima,
OD 2.5 mm, WL 360 mm (ajustada para 4 mm de canal de trabalho) ....... 89240.1044
Micro-rongeur, articulada,
OD 4.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1624
Nucleus grasping forceps, serrilhada,
OD 3.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89230.1003
OD 4.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89230.1004
Micro-punch,
OD 2.5 mm, WL 360 mm ................................................................................. 8792.671
Micro-punch, curvada para cima,
OD 2.5 mm, WL 360 mm (adequada para 4 mm de canal de trabalho) ……. 89240.1034

Canula Tubo - Punches

Punch,
OD 4.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1904
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!"#$"%#&' lombar - torácico
Conjunto de instrumentos para técnica totalmente endoscópica transforaminal e extraforaminal

!"#$"%#&' lombar transforaminal / extraforaminal 8 mm Conjunto Básico de instrumentos

TipControl RF acessórios, bipolar
TipControl RF Instrumento
TipControl RF Conjunto de instrumentos longos, WL 400 mm* englobando:
Cabo Bipolar (899351100), canula tubo longo, OD 2.5 mm (899352010) ............ 899352000

TipControl cabos de conexão para RF devices
TipControl cabo de conexão, bipolar,**
conector para tomada EU flat plug,
Tomada de 2-pinos Internacional, comprimento do cabo 3 m …………………….. 899351210
* Para uso com eletrodo TipControl RF, longo, estéril (499352000) veja abaixo / Pág. 45 (não incluído no set 899352000)

** Radioblator RF 4 MHz sistema cirúrgico de radiofrequência para cirurgia da coluna totalmente endoscópica veja pág 45.

Acessórios para VERTEBRIS lombar transforaminal/extraforaminal 8 mm - Instrumental básico
Conjunto de instrumentos de uso único
Instrumentos de acesso - uso único
Conjunto de canulas para coluna vertebral,
OD 1.5 mm, WL 250 mm, pack com 10, estéril ...................................................... 492201215
Acessórios para TipControl RF - uso único
TipControl RF eletrodo, longo, estéril, pack com 5 ………………..………………… 499352000

Caixa do instrumental
Caixa do instrumental VERTEBRIS lombar***, para
esterilização englobando:
Cesto da área inferior da caixa, tampa do cesto, 2 áreas de fechamento, bandeja superior com
suporte do instrumental de silicone, bandeja inferior com suporte do instrumental de silicone
C x L x A: 530 mm x 250 mm x 150 mm ............................................................ 85841217
*** Fornecido sem o conjunto de instrumentos
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!"#$"%#&' lombar transforaminal / extraforaminal 7 mm - Instrumental básico 892101200
engloba:
Endoscópio e acessórios
PANOVIEW PLUS Discoscopio, 25°, WL 207 mm,
ID 3.1 mm canal de trabalho, para uso com instrumentos WL 360 mm ……..…… 89210.1253

Adaptador redondo .................................................................................................... 8791.751

Acoplamento de membrana ....................................................................................... 8792.451
Cabo de iluminação de fibra ótica,
D 3.5 mm, WL 1.8 m (80663518), adaptador para o projetor (8095.07)
e adaptador para o endoscópio (809509), código de cor laranja……………… 806635181
Instrumento de acesso para discoscopios com 3.1 mm de canal de trabalho
Dilator/ Obturador
dois canais, para canula de trabalho 89220.1047 ……………………………………. 8792.764
Canula de trabalho,
com 30° de janela obliqua, WL 185 mm ………………………………………… 89220.1047
Acoplamento de irrigação,
para canula de trabalho 89220.1047 .................................................................... 89220.1307
Canula de extensão,
OD 7 mm, WL 155 mm ………………………………………………………………… 89220.1407
Extrator,
para extração de instrumentos de acesso cilíndricos (canulas de trabalho) …… 89230.0000

Martelo ……………………………………………………………………………………. 8866.956
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VERTEBRIS lombar - torácico
Conjunto de instrumentos para técnica totalmente endoscópica transforaminal e extraforaminal

!"#$"%#&' lombar transforaminal / extraforaminal 7 mm - Instrumental básico

Instrumental de trabalho
Instrumentos auxiliares
atraumatico

Dissecador,
OD 2.5 mm, WL 350 mm ………………………………………………………………… 8792.591
Probe exploratório, englobando:
Probe (892506625), cabo (892500600),
Tubo guia (15570644) com ponta flexível, OD 2.5 mm, WL 290 mm ..................... 892506925
Instrumentos auxiliares
Abrasão
Reamer,
OD 3.0 mm, WL 350 mm ……………………………………………………………… 89260.1113
Rongeurs, grasping forceps e punches
Código por cores para simples identificação do diametro do instrumental
Micro-rongeur, com ponta estendida,
OD 2.5 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1125
Nucleus grasping forceps, serrilhado,
OD 3.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89230.1003
Micro-punch,
OD 2.5 mm, WL 360 mm ................................................................................. 8792.671

Canula Tubo - Punches
Punch,
OD 3.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1903
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!"#$"%#&' lombar transforaminal / extraforaminal 7 mm - Instrumental básico

TipControl RF acessórios, bipolar
TipControl RF Instrumento
TipControl RF Conjunto de instrumentos longos, WL 400 mm* englobando:
Cabo bipolar (899351100), canula tubo longo, OD 2.5 mm (899352010) .......... 899352000
TipControl cabos de conexão para RF devices
TipControl cabo de conexão, bipolar,**
conector para tomada EU flat plug,
Tomada de 2-pinos Internacional, comprimento do cabo 3 m ............................. 899351210
* Para uso com eletrodo TipControl RF, longo, estéril (499352000) veja abaixo / Pág. 45 (não incluído no set 899352000)
** Radioblator RF 4 MHz sistema cirúrgico de radiofrequencia para cirurgia da coluna totalmente endoscópica veja Pág. 45.

Acessórios para VERTEBRIS lombar transforaminal/extraforaminal 7 mm - Instrumental básico
Conjunto de instrumentos de uso único
Instrumentos de acesso - uso único
Conjunto de canulas para a coluna vertebral,
OD 1.5 mm, WL 250 mm, pack com 10, estéril ................................................... 492201215
Acessórios para TipControl RF - uso único
TipControl RF electrodo, longo,
estéril, pack com 5 ............................................................................................... 499352000
Caixa do instrumental
Caixa do instrumental VERTEBRIS lombar***, para esterilização e armazenamento
englobando:
Cesto da área inferior da caixa, tampa do cesto, 2 áreas de fechamento, bandeja superior com suporte
do instrumental de silicone, bandeja inferior com suporte do instrumental de silicone
C x L x A: 530 mm x 250 mm x 150 mm ............................................................ 85841217

*** Fornecido sem o conjunto de instrumentos
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VERTEBRIS lombar - torácico
A técnica interlaminar totalmente endoscópica

!"#$"%#&' lombar interlaminar 8 mm - Instrumental Básico .............................. 892101300
engloba:
Endoscópio e acessórios
PANOVIEW PLUS Discoscopio, 25°, WL 165 mm,
ID 4.1 mm canal de trabalho, para uso com canula de trabalho WL 120 mm ....... 89210.3254
Adaptador do Endoscopio
para controle de distäncia ……………………………………………………………… 892009000

Adaptador Cônico ................................................................................................... 8791.751

Acoplamento de membrana ...................................................................................... 8792.451
Cabo de Luz de Fibra Óptica
D 3.5 mm, WL 1.8 m (80663518), adaptador para o projetor (8095.07)
a adaptador para o endoscópio (809509), código de cor laranja …………………. 806635181
Instrumentos de acesso para discoscopios com 4.1 mm de canal de trabalho
Dilatador/ Obturador
dois canais, para canula de trabalho OD 8.0 mm, WL 235 mm ............................. 89220.1508
Canula de trabalho,
com 30° de janela oblíqua, OD 8.0 mm, WL 120 mm ........................................... 89220.3008
Dispositivo de irrigação,
com acoplamento de desconexão rápida, para cânula de trabalho OD 8.0 mm ... 89220.1308
Instrumentos de trabalho
Instrumentos auxiliares
Dissecador,
OD 2.5 mm, WL 350 mm .................................................................................... 8792.591

Dissecador,
OD 4.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89250.1004
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VERTEBRIS lombar interlaminar 8 mm - Instrumental Básico

Instrumentos de trabalho
Instrumentos auxiliares
Abrasão afiada
Reamer,
OD 4.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89260.1114
Rongeurs e punches
Codificação por cor para simples identificação do diametro do instrumental
Micro-rongeur,
OD 2.5 mm, WL 290 mm ............................................................................. 89240.2025
OD 3.0 mm, WL 290 mm ............................................................................. 89240.3003
OD 4.0 mm, WL 290 mm ............................................................................. 89240.3004
Micro-rongeur, curvada para cima,
OD 2.5 mm, WL 360 mm (adequada em 4 mm-canal de trabalho) …………. 89240.1044
Micro-punch,
OD 2.5 mm, WL 290 mm ............................................................................. 89240.2225
Micro-punch, curvada para cima,
OD 2.5 mm, WL 360 mm (adequada em 4 mm-canal de trabalho) ............. 89240.1034

Canula Tubo - punches

Punch
OD 4.0 mm, WL 290 mm ............................................................................ 89240.3904

TipControl RF acessórios, bipolar
TipControl RF Instrumento
TipControl RF Conjunto de Instrumentos curtos, WL 290 mm*
consiste:
Cabo Bipolar (899351100), canula tubo, curta, OD 2.5 mm (899351010) .......... 899351000
TipControl cabo de conexão para RF devices
TipControl cabo de conexão, bipolar,**
conector para tomada EU flat plug,
Tomada de 2-pinos Internacional, comprimento do cabo 3 m .............................. 899351210
* Para uso com eletrodo TipControl RF, longo, esteril (499352000) veja abaixo / Pág 45 (não incluído no set 899352000)
** Radioblator RF 4 MHz sistema cirúrgico de radiofrequência para cirurgia totalmente endoscópica da coluna vertebral veja pág. 45.
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VERTEBRIS lombar - torácica
Conjunto de instrumentos para técnica interlaminar totalmente endoscópica

Acessórios para VERTEBRIS lombar interlaminar 8 mm - Instrumental Básico

Conjunto de Instrumentos de uso único
Acessórios para TipControl RF - uso único
TipControl RF electrodo, curto,
estéril, pack com 5 ............................................................................................... 499351000
Caixa do instrumental
Caixa do instrumental VERTEBRIS lombar***, para esterilização
consiste:
Cesto da área inferior da caixa, tampa do cesto, 2 áreas de fechamento, bandeja superior com suporte
do instrumental de silicone, bandeja inferior com suporte do instrumental de silicone
C x L x A: 530 mm x 250 mm x 150 mm ............................................................ 85841217
*** Fornecido sem o conjunto de instrumentos
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VERTEBRIS lombar - torácica
Conjunto de instrumentos universal

!"#$"%#&' lombar Interlaminar 8 mm - Instrumental Básico .................................... 892101400
engloba:
Endoscópio e acessórios
PANOVIEW PLUS Discoscopio, 25°, WL 165 mm,
ID 4.1 mm canal de trabalho, para uso com instrumentos WL 290 mm ………… 89210.3254
PANOVIEW PLUS Discoscopio, 25°, WL 207 mm,
ID 4.1 mm canal de trabalho, para uso com instrumentos WL 360 mm ................ 89210.1254
Adaptador do Endoscopio
para controle de distancia ..................................................................................... 892009000

Adaptador Cônico ................................................................................................... 8791.751

Acoplamento de Membrana ................................................................................... 8792.451
Cabo de Luz de Fibra Optica,
D 3.5 mm, WL 1.8 m (80663518), adaptador do projetor (8095.07)
e adaptador do endoscópio (809509), código de cor laranja ................................ 806635181
Instrumentos de acesso para discoscopios com 4.1 mm canal de trabalho
Dilatador,
dois canais, para canula de trabalho OD 8.0 mm, WL 235 mm ........................... 89220.1508
Canula de trabalho
com 30° de janela oblíqua, OD 8.0 mm, WL 120 mm
para uso com discoscopio 89210.3254 ………………………………………….…. 89220.3008
Canula de trabalho
com 30° de janela oblíqua, OD 8.0 mm, WL 185 mm
para uso com discoscopio 89210.1254 …………………………………………..… 89220.1078
Dispositivo de irrigação,
com acoplamento de desconexão rápida, para canula de trabalho OD 8.0 mm ... 89220.1308
Canula de extensão,
OD 8.0 mm, WL 155 mm ……………………………………………………………… 89220.1408
Extrator,
para extração de instrumentos cilíndricos de acesso (canulas de trabalho) ........ 89230.0000

Martelo ............................................................................................................. 8866.956
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VERTEBRIS lombar - torácica
Conjunto de instrumentos universal

!"#$"%#&' lombar Interlaminar 8 mm Instrumental Básico

Instrumentos de trabalho
Instrumentos auxiliares
Dissecador,
OD 2.5 mm, WL 350 mm .................................................................................... 8792.591
Dissecador,
OD 4.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89250.1004
Rongeurs, grasping forceps e punches
Codificação por cor para simples identificação do diametro do instrumental
Micro-Rongeur, com ponta estendida,
OD 2.5 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1125
Micro-Rongeur, curvada para cima,
OD 2.5 mm, WL 360 mm (adequada em 4 mm-canal de trabalho) ................. 89240.1044
Micro-rongeur, articulada,
OD 4.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1624
Nucleus grasping forceps, serrilhado,
OD 3.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89230.1003
OD 4.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89230.1004
Micro-punch,
OD 2.5 mm, WL 360 mm ................................................................................. 8792.671
Micro-punch, curvado para cima,
OD 2.5 mm, WL 360 mm (adequada em 4 mm-canal de trabalho) ................ 89240.1034

Canula tubo - punches
Punch,
OD 4.0 mm, WL 360 mm ............................................................................. 89240.1904

TipControl RF acessórios, bipolar
TipControl RF Instrumento
TipControl RF Conjunto de instrumentos longos, WL 400 mm* englobando:
Cabo Bipolar (899351100), canula tubo longo, OD 2.5 mm (899352010) ............ 899352000
TipControl cabo de conexão para RF devices
TipControl cabo de conexão, bipolar,**
conector para tomada EU flat plug,
Tomada de 2-pinos Internacional, comprimento do cabo 3 m ................................ 899351210
* Para uso com eletrodo TipControl RF, longo, esteril (499352000) veja abaixo / Pág 45 (não incluído no set 899352000)
** Radioblator RF 4 MHz sistema cirúrgico de radiofrequência para cirurgia totalmente endoscópica da coluna vertebral veja pág. 45.
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Acessórios para VERTEBRIS lombar universal 8 mm - Instrumental Básico

Conjunto de instrumentos para uso único
Instrumentos de acesso - uso único
Conjunto de canulas para coluna vertebral,
OD 1.5 mm, WL 250 mm, pack com 10, estéril ...................................................... 492201215
Acessórios para TipControl RF - uso único
TipControl RF electrodo, longo,
estéril, pack com 5 ............................................................................................... 499352000

Caixa do instrumental
Caixa do instrumental VERTEBRIS lombar***, para esterilização
consiste:
Cesto da área inferior da caixa, tampa do cesto, 2 áreas de fechamento, bandeja superior com suporte
do instrumental de silicone, bandeja inferior com suporte do instrumental de silicone
C x L x A: 530 mm x 250 mm x 150 mm ............................................................ 85841217
*** Fornecido sem o conjunto de instrumentos
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VERTEBRIS lombar - torácica
Conjunto de instrumentos opcional

Endoscópios
PANOVIEW PLUS Discoscope, 25°, WL 165 mm,
ID 3.1 mm working channel, for use with instruments WL 290 mm ....................... 89210.3253

Instrumentos de acesso
Canulas de trabalho para uso com
discoscopio 89210.3253
Canula de trabalho, OD 7.0 mm,
com 30° janela oblíqua, WL 120 mm .............................................................. 89220.3007
sem janela, WL 145 mm ........................................................................... 89220.1057
Canulas de trabalho para uso com
discoscopio 89210.1253
Canula de trabalho, OD 7.0 mm,
for foraminoplastia, WL 165 mm ........................................................................ 89220.1007
com bico elevado, WL 185 mm .......................................................................... 89220.1157
Conjunto Básico, WL 165 mm,
englobando:
Canula de trabalho sem janela (15208.261),
com janela lateral (15208.255),
com 30° janela oblíqua (15208.257),
com bico elevado (15208.258),
com janela dupla (15208.260) .................................................................... 89220.1907
Acoplamento para canulas OD 7.0 mm
Dispositivo de irrigação,
com acoplamento de desconexão rápida .................................................... 89220.1307
Peça de mão,
com acoplamento de desconexão rápida ................................................... 89200.1007
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Canulas de trabalho
pra uso com discoscopio 89210.1254
Canula de trabalho, OD 8.0 mm,
com 30° janela oblíqua, WL 185 mm .............................................................. 89220.1078
com 45° janela oblíqua, WL 185 mm .............................................................. 89220.1038
para longa elevação do bico, WL 165 mm ...................................................... 89220.1068
com elevação do bico, WL 185 mm ……………………………………………….89220.1088
Conjunto Básico de Canulas de Trabalho, OD 8.0 mm, WL 165 mm,
englobando:
Canula de trabalho sem janela (15208.264),
com janela lateral (15208.263),
com 30° janela oblíqua (15208.262),
com elevação no bico (15208.265),
para foraminoplastia (15208.266) ....................................................................... 89220.1908
Acoplamentos para canulas de trabalho OD 8.0 mm
Dispositivo de Irrigação,
com acoplamento de desconexão rápida ………………………………………… 89220.1308
Peça de Mão,
com acoplamento de desconexão rápida ........................................................... 89220.1008
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VERTEBRIS lumbar - thoracic
Conjunto de instrumentos opcional

Conjunto de instrumentos opcionais – para uso através do endoscopio
Instrumentos auxiliares
Abrasão afiada
Anulotomia,
OD 2.5 mm, WL 350 mm .................................................................................... 8792.581
Reamer,
OD 3.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89260.1113
OD 4.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89260.1114

Instrumentos auxiliares
atraumaticos
Gancho exploratório,
OD 2.5 mm, WL 290 mm ................................................................................ 89250.2125
Dissecador,
OD 2.5 mm, WL 350 mm .................................................................................... 8792.591
Dissecador,
OD 3.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89250.1003
Dissecador,
OD 4.0 mm, WL 350 mm ................................................................................ 89250.1004
Instrumentos Auxiliares
Atraumatico / flexivel
Probe exploratória,
englobando:
Probe (892506625), peça de mão (892500600),
Tubo Guia (15570644) com ponta flexível, OD 2.5 mm, WL 290 mm .......... 892506925
Probe exploratória,
englobando:
Probe (892501625), peça de mão (892500600),
Tubo Guia (15570643) com ponta flexível, OD 2.5 mm, WL 350 mm ........... 892501925
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Conjunto de instrumentos opcionais – para uso através da canula de trabalho
Trefinas
Trefina,
OD 3.0 mm, WL 195 mm .................................................................................... 8792.503
Trefina,
OD 5.3 mm, WL 195 mm .................................................................................... 8792.504
Trefina,
OD 6.3 mm, WL 195 mm ………………………………………………………….. 89260.1108
Forceps e punches, articulatados
Grasping forceps, intradiscal
OD 5.2 mm, WL 210 mm .................................................................................... 8792.623
Rongeur, intradiscal
Ponta conica, OD 5.2 mm, WL 210 mm ............................................................. 89240.1052
Rongeures, punches e tesouras

Rongeur,
OD 4.5 x 4.2 mm, WL 210 mm ............................................................................ 8791.691
Rongeur,
OD 4.5 x 4.2 mm, WL 210 mm ............................................................................. 8791.601
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VERTEBRIS lumbar - thoracic
Conjunto de instrumentos opcional

Instrumentos de trabalho - Transforaminal / Extraforaminal e Universal
para aplicação com endoscopios e canal de trabalho ID 4.1 mm (codificação por cor
e endoscopios e canal de trabalho ID 3.1 mm (codificação por cor
)

)

Rongeurs, grasping forceps e punches
Codificação por cor para simples identificação do diametro do instrumental
Rongeur, WL 360 mm,
OD 2.5 mm .................................................................................................... 8792.632
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.1003
OD 4.0 mm ................................................................................................ 89240.1004
Rongeur, dupla ação, WL 360 mm
OD 2.5 mm .................................................................................................... 8792.636
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.1013
OD 4.0 mm ................................................................................................ 89240.1014
Rongeur, ponta estendida, WL 360 mm
OD 2.5 mm**/***/**** ............................................................................... 89240.1125

Micro-rongeur, curvada para cima, WL 360 mm
OD 4.0 mm**/***/**** (adequa-se em 4 mm-canal de trabalho) ................. 89240.1044

Micro-rongeur, articulada, WL 360 mm
OD 4.0 mm***/**** .................................................................................... 89240.1624

Nucleus grasping forceps, WL 360 mm,
OD 2.5 mm ................................................................................................ 89230.1125
OD 3.0 mm**/***/**** ............................................................................... 89230.1003
OD 4.0 mm***/**** .................................................................................... 89230.1004
Propagador de Dissecação, WL 360 mm,
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89230.1803

Punch, WL 360 mm,
OD 2.5 mm**/***/**** ................................................................................... 8792.671
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.1023
OD 4.0 mm ................................................................................................ 89240.1024
Micro-punch, curvada para cima, WL 360 mm
OD 4.0 mm*/***/**** (adequa-se em 4 mm-canal de trabalho) ..................... 89240.1034
Canula Tubo - punch, WL 360 mm,
OD 3.0 mm** ............................................................................................. 89240.1903
OD 4.0 mm***/**** .................................................................................... 89240.1904

Gancho tesoura, WL 360 mm
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.1703
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Instrumentos de trabalho - Interlaminar
para aplicação com endoscopios com canal de trabalho ID4.1 mm (codificação por cor
e endoscópios com canal de trabalho ID 3.1 mm (codificação por cor
)

)

Rongeurs, grasping forceps e punches
Codificação por cor para identificação simples do diametro do instrumental
Rongeur, WL 290 mm,
OD 2.0 mm ................................................................................................. 892406002
OD 2.5 mm* .............................................................................................. 89240.2025
OD 3.0 mm* .............................................................................................. 89240.3003
OD 4.0 mm* .............................................................................................. 89240.3004
Rongeur, dupla ação, WL 290 mm
OD 2.5 mm ................................................................................................ 89240.2125
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.3013
Punch, WL 290 mm,
OD 2.0 mm ................................................................................................. 892406202
OD 2.5 mm* .............................................................................................. 89240.2225
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.3023
OD 4.0 mm ................................................................................................ 89240.3024
Micro-punch, curvada para cima, WL 360 mm
OD 4,0 mm* (adequa-se em 4 mm-canal de trabalho) ……………………… 89240.1034
Canula tubo - punch, WL 290 mm,
OD 2.5 mm ................................................................................................ 89240.2325
OD 3.0 mm ................................................................................................ 89240.3903
OD 4.0 mm* .............................................................................................. 89240.3904

*

Instrumento incluso no VERTEBRIS lombar interlaminar - Instrumental Básico (892101300)

**

Instrumento incluso no VERTEBRIS lombar transforaminal / extraforaminal 7 mm - Instrumental Básico (892101200)

*** Instrumento incluso no VERTEBRIS lombar transforaminal / extraforaminal 8 mm - Instrumental Básico (892101100)
*** Instrumento incluso no VERTEBRIS lombar universal 8 mm - Instrumental Básico (892101400)
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!"#$"%#&' lombar - torácico
Radioblator RF 4 MHz – Sistema Cirúrgico Multidisciplinar de Radiofrequencia

Sistema Cirúrgico de Radiofrequencia
Acessórios TipControl RF, bipolar, curto
TipControl RF Conjunto de instrumentos curto, WL 290 mm englobando:
Cabo Bipolar (899351100), tubo da canula, curto OD 2.5 mm (899351010) ........ 899351000

TipControl RF eletrodo, curto, estéril, pack com 5 …………………………………. 499351000
Acessórios TipControl RF, bipolar, longo
TipControl RF Conjunto de instrumentos logo, WL 400 mm englobando:
Cabo Bipolar (899351100), tubo da canula, curto, OD 2.5 mm (899352010) ....... 899352000

TipControl RF eletrodo, longo estéril, pack com 5 …………………………………… 499352000

TipControl cabo de conexão para RF device
TipControl cabo de conexão, bipolar, conector para tomada EU flat plug,
Tomada de 2-pinos Internacional, comprimento cabo 3 m .................................. 899351210

Radioblator RF 4 MHz
4 MHz frequencia de trabalho – com foco preciso e preservação de tecido, corte monopolar and bipolar e modos de coagulação,
programação de memória para 4 usuários pré-determinados
R a d i o b l a t o r R F device, englobando:
Dispositivo Radioblator RF (2330001), cabo de força (244003), interruptor com pedal duplo
(2330901) e cabo para eletrodos neutros descartáveis (2330045) ........................ 23300011

Para informação detalhada veja brochura B 799 - Radioblator RF 4 MHz.
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PowerDrive ART1 - Sistema de Motor Universal

Acessórios para Sistema de Motor Universal – Peça de mão motorizado M5
Brocas
Broca oval, com proteção lateral, WL 350 mm,
OD 2.5 mm .................................................................................................899751502
OD 3.0 mm .................................................................................................899751503
OD 4.0 mm .................................................................................................899751504
Broca oval, com proteção frontal, WL 350 mm,
OD 2.5 mm .................................................................................................899751512
OD 3.0 mm .................................................................................................899751513
OD 4.0 mm .................................................................................................899751514
Broca redonda, WL 350 mm,
OD 2.5 mm .................................................................................................899751302
OD 3.0 mm .................................................................................................899751303
OD 4.0 mm .................................................................................................899751304
Broca redonda, diamantada, WL 350 mm,
OD 2.5 mm .................................................................................................899751402
OD 3.0 mm .................................................................................................899751403
OD 4.0 mm .................................................................................................899751404
Nucleus ressectores
Nucleus ressectores, WL 350 mm,
OD 3.0 mm .................................................................................................899751003
OD 4.0 mm .................................................................................................899751004
Nucleus ressectores, estéril, para uso único
Nucleus ressector*,
OD 4.5 mm, WL 240 mm, pack com 5, sterile ..............................................499751045

Nucleus ressector, curvado**,
OD 4.5 mm, WL 240 mm, pack com 5, sterile ..............................................499751245

* Aplicação apenas através das canulas de trabalho com OD 7.0 mm e 8.0 mm
** Aplicação apenas através das canulas de trabalho com OD 8.0 mm
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!"#$"%#&' lombar - torácico
PowerDrive ART1 - Sistema de Motor Universal

Acessórios para Sistema de Motor Universal – Peça de Mão Motorizado M5
Broca Articulada
TipControl broca artriculada para osso, completa,
OD 4.0 mm, WL 290 mm (899753754), eixo de transmissão, completa (15336058), conexão cardan,
estéril, pack com 5 (499751704), chave para inserção e remoção do inserto de broca cardan
(15372005), adaptador de irrigação (15261106) ............899753794
TipControl broca articulada para osso, completa,
OD 4.0 mm, WL 350 mm (899751754), eixo de transmissão, completa (15336056), conexão cardan,
estéril, pack com5 (499751704), chave para inserção e remoção do inserto de broca universal
(15372005), adaptador de irrigação (15261106) .................................................899751794

Peça de Mão Motorizada – Power Stick M5
Velocidade de rotação 16,000 rpm, esterelizada, cabo de conexão fixo
Power Stick M5/0 operação com foot switch .................................................8995500001

Power Stick M5/3 operação com touchpad ou foot switch .............................8995500031

Sistema de motor universal
PowerDrive ART1 Sistema de motor universal, Set incl. cabo de força, conexão Can-Bus
Características técnicas: reconhecimento automático da peça de mão, função de armazenamento
de parametros de usuário específico e função de memória para peça de mão

Fonte de energia 230 V, 50/60 Hz ................................................................23040011
Fonte de energia 100 V, 50/60 Hz ................................................................23040021
Fonte de energia 110 V, 50/60 Hz ................................................................23040041
Fonte de energia 115 V, 50/60 Hz ................................................................23040061
Fonte de energia USA 120 V, 50/60 Hz .........................................................23040071
Fonte de energia 127 V, 50/60 Hz ................................................................23040121
Fonte de energia 240 V, 50/60 Hz ................................................................23040141
Foot switch com dois pedais
para o PowerDrive ART1 (Series 2304) ..........................................................2304.901
Para informação detalhada veja brochura B 759 - PowerDrive ART1.
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COMBIDRIVE EN - Sistema de Motor de Alta Velocidade

Acessórios para Sistema de Motor de Alta Velocidade e Peça de Mão de Alta Velocidade
Broca com Proteção Distal
Broca redonda, carboneto, OD 3.0 mm, WL 350 mm, pack com 3 ………………..82960.3730
Tubo externo, com proteção distal, OD 4,0 mm ………………………….………… 82970.1330
Broca Redonda, diamantada, OD 3.0 mm, WL 350 mm, pack com 3 …………… 82960.3930
Tubo externo, com proteção distal, OD 4.0 mm ……………………………………. 82970.1330
Broca sem Proteção Distal
Broca redonda, diamantada, cabeça da broca Ø 3.7 mm, WL 350 mm, pack com 3............82960.3940

Tubo Externo, OD 4.0 mm ………………………………………………………………82970.1340
Peça de Mão de Alta Velocidade
Peça de Mão Angulada com Adaptador 20,000 rpm, INTRA interface ...................82950.1301
Sistema de Motor de Alta Velocidade
COMBIDRIVE EN para aplicação com acessórios de alta velocidade e acessórios para o
Power Stick M5 (veja pag 49)
COMBIDRIVE EN Set
Sistema de Motor de Alta Velocidade incl. central eletronica do motor, pedais e acessórios
compreendidos ………………………………………………………………………… 20951.0000

Para informação detalhada veja brochura B 767 - COMBIDRIVE EN .
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VERTEBRIS lombar - torácico
FLUID CONTROL Arthro-Spine - Inovador Sistema de Gerenciamento de Fluido

FLUID CONTROL Arthro-Spine
FLUID CONTROL Arthro-Spine 2204 cpl., irrigação e bomba de sucção com software de
módulo Spine mode para artroscopia e cirurgia da coluna totalmente endoscópica com
automático reconhecimento do equipo, englobando:
Fluid Control Arthro (2204001), software modulo Spine Mode (2204101),
Conjunto de tubos com conector perfurante (8171223), tubo de vácuo (8170401),
Filtro protetor para filtragem de gas (4171121) e cabo de força (244003) ………… 22040012
Irrigação
Acessórios - reutilizáveis
Conj de tubos com conector perfurante com conector luer-lock, autoclavável,
incl. 10 membranas substitutas, reutilizáveis para 20 ciclos de reprocesso ................ 8171223
Acessórios – para uso único
Conj de tubos com conector perfurante, (pack com 10), com conector luer-lock,
Produto estéril de uso único ………………………………………………………………. 4171223
Conjunto de Tubos com CARE-LOCK, (pack com 10),
Produto estéril de uso único ……………………………………………………………… 4171224
Sucção / Evacuação
Acessórios - Reutilizáveis
Tubo a vácuo, silicone, autoclavavel,
para conexão da bomba vácuo com container de sucção……………………………8170.401
Container de sucção,
3 litros, incl. recipiente, autoclavavel ........................................................................ 8170.981
Acessórios para uso único
Container de sucção,
3 litros, (pack com 2) ……………………………………………………………………….. 2215.971
Tubo de drenagem, PVC, com peça Y-shape, comprimento 5 m, produto estéril de uso único, (pack com 10)
Para instrumentos de conexão com o container de sucção ……………………………………… 4170.901

Para tubo vacuo 8170.401:
Filtro protetor para filtragem do gas, hidrofóbico (filtro de higiene) ..........................4171.121

Para informação detalhada veja brochura B 815 - FLUID CONTROL Arthro.
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VERTEBRIS lombar - torácico
Consumíveis e acessórios

Instrumentos de Acesso para Uso Único
Conjunto de canulas, pack com 10, estéril
OD 1.25 mm, WL 150 mm .................................................................................. 4792.803
OD 1.25 mm, WL 250 mm .................................................................................. 4792.802
OD 1.5 mm, WL 250 mm ................................................................................. 492201215
Acessório para o sistema de motor - TipControl broca articulada para osso
Inserto de broca universal, estéril, pack com 5 ..............................................499751704
Acessórios para o sistema cirúrgico de radiofrequencial - TipControl RF instrumentos
TipControl RF - Acessórios, curtos
Tubo da canula, curto,
OD 2.5 mm ...................................................................................................... 899351010
Eletrodo TipControl RF, curto,
estéril, pack com 5 ............................................................................................... 499351000
TipControl RF - Acessórios, longo
Tubo da canula, longo,
OD 2.5 mm ...................................................................................................... 899352010
Eletrodo TipControl RF, longo,
Estéril, pack com 5 ............................................................................................... 499352000
Acessórios para sistema cirúrgico de radiofrequencia com plug US 2-PIN - TipControl RF instrumentos
Cabo conector,
connector bipolar for EU flat plug, tomada US 2-pinos .............................899351220
Consumíveis e acessórios
Haste posicionadora,
OD 5.0 mm, WL 400 mm .................................................................................... 8791.701
Holding forceps,
OD 3.0 mm, WL 350 mm .................................................................................... 8793.856
Aspirador,
OD 2.5 mm, WL 290 mm ................................................................................ 89270.2025
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